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الباب الثالث 

 منهج البحث

 وعينته, ومجتمع البحث, موقع البحث . أ
 موقع البحث .1

 الثانية بغاروت  احلكومية ىذا البحث يف ادلدرسة العاليةتستخدم الباحثةو
. ألن قريبة عند الباحثة

 عينة البحث .2
 مجتمع البحث ( أ

: 2006, أريكونطو)إن رلتمع البحث ىو مجيع موضوع البحث 
 IPA-2 الفصل الواحد عشرة  2وىو مجيع التالميذ يف ادلدرسة العالية  (130

.  تلميذا27 وعددىم  IPS-2و الفصل الواحد عشرة ,  تلميذا27 وعددىم 

 عينة البحث ( ب

عالقة إىل ذلك أن عينة البحث بعض من رلمع البحث الذي أخذ 
بناء على تعريف عينة البحث أن الباحثة . (6: 1996, سوجانا)منو 

إن األىداف من العينة  .purposive sampelستستخدم تقنية العينة القصدية 
و تأسس على وجود األغراض , القصدية ىي طريقة ازبادىا بالعشوائي

و تقنية العينة القصدية مستخدمة . (140-139: 2006, أريكونطو)
.  و بلغاة, ومدرس, وىي وقت قليل: بسباب القرينات
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بناء على ذلك أن العنية اليت تأخذ يف ىذا البحث ىي التالميذ الفصل 
  IPS-2و الفصل الواحد عشرة ,  تلميذا27 وعددىم  IPA-2الواحد عشرة 

.  بغاروت2احلكومية  تلميذا يف ادلدرسة العالية 27وعددىم 

 
 تصميم البحث  . ب

و التصميم . إن منهج البحث الذي ستستخدمو الباحثة فهو ذبرييب
احلجة من استعمالو ىو بسبب . ادلستعمل يف ىذا البحث ىو التجرييب الشبهي

. عدم قدرة الباحثة أن تضبط مجيع ادلتغَتات ادلناسبة

إن األىداف من منهج التجريب الشبهي ىي  (54: 2003)وذكر خالد 
جلمع ادلعلومات  اليت ديكن ازباذىا بالتجرييب يف احلال الذي ال ديكنها أن 

. تضبط مجيع ادلتغَتات ادلناسبة

وىو بطريقة . واألىداف من ىذا البحث دلعرفة السبابية من تنفيذ التعليم
أنو يرجى , بناء على ذلك. القواعد يف تنمية قدرة التالميذ على القواعد العربية

. وجود فعالية من استخدامها  يف تنمية قدرة التالميذ على قواعد اللغة العربية
 Nonequivalent Control بالتصميم  وأما التصميم يف ىذا البحث فهو 

Group Design . وىو يشبو بتصميم التجريبPosttest Control Group 

Design و كل رلموعة خيتار بغَت العشوائي (random). 
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 :وأما التصميم يف ىذا البحث فهو فيما يلي

 3.1اجلدول 

  تصميم البحث

E 
O1 X     O2 

 K 
  O3    O4 

 
: التفصيل

    E: اجملموعة التجريبية 

   X:  باستخدام طريقة القواعد عملية تعلم ادلفردات 

  O1   :قبل            التجريبية   ربصيل دراسي االختبار القبلي من اجملموعة 
 استخدام عملية التعليم 

 O2             : ربصيل دراسي االختبار التعدي من اجملموعة التجريبية       
قبل استخدام عملية التعليم      

    K :  اجملموعة الضابطة    

O3   :  ربصيل دراسي االختبار القبلي للتالميذ من اجملموعة             
الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية 

   O4              :   ربصيل درس االختبار البعدي للتالميذ من اجملموعة               
الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية     
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بناء على تصميم البحث أن موضوع البحث مستخدم دراسة قواعد 
و قبل االستخدام أن االختبار األول مستخدم . اللغة العربية بطريقة القواعد

مث يستمر إىل عملية تعليم القواعد العربية باستخدام طريقة , بدون طريقة القواعد
. القواعد

 
منهج البحث  . ج

وىي ربدد . إن احلصول من عملية تتعلق باألغراض اليت قد مت تنفيذىا
حىت تناسب النتيجة بالوقب . وىي لكي تضح كيفياهتا وخطواهتا, باألساس

. ادلعُت

.   دبعٌت الوسائل 'hodes' و  'met'ىو من كلمة , لغة method إن كلمة
و طريقة اليت جيب ذبريبها حلصول ,  دبعٌت منهجmethodو اصطالحا إن كلمة 

و أىداف يف , ومها كيفية يف تنفيذه, ينبغى على ادلنهج لو طريقتان. على أغراض
 .تنفيذىا

إن البحث عملية علمية  (28: 1982)قال سورامخاد , وناحية أخرى
وىي بأغراض من اكتشاف . يف مجع ادلعلومات  اجلديدة  من مصادر أصولية

إن منهج البحث الذي . وازباذ إمجال من خارج عينة البحث, قائدة عامة
و التصميم ادلستعمل يف ىذا البحث ىو . ستستخدمو الباحثة فهو ذبرييب

احلجة من استعمالو بسبب عدم قدرة الباحثة أن تضبط مجيع . التجرييب الشبهي
. ادلتغَتات ادلناسبة
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إن األىداف من منهج التجريب الشبهي  (54: 2003)وذكر خالد 
ىي جلمع ادلعلومات  اليت ديكن ازباذىا بالتجرييب يف احلال الذي ال ديكنها أن 

. تضبط مجيع ادلتغَتات ادلناسبة

وىو بطريقة . واألىداف من ىذا البحث دلعرفة السبب من تنفيذ التعليم
أنو يرجى , بناء على ذلك. القواعد يف تنمية قدرة التالميذ على القواعد العربية

. وجود فعالية من استخدامها  يف تنمية قدرة التالميذ على قواعد اللغة العربية

 

 التعريف اإلجرائي. د

التعريف اإلجرائي ىو تعريف مستخدم التفصيلة عن متغَتات اليت وأما 
وىو  أن يستخدم البيانات احملتاجة إىل قياس ادلتغَت الذي . ديكنها قياسا

وناحية أخري أن التعريف اإلجرائي ىو تعريف تستخدمو . ستبحثو الباحثة عنو
(. Kountur ,2007)الباحثة 

إن التعريف   (2009)وعلى صعيد أخر قال سوياطنو و سلمة 
 أو جيدر  (measureable)و نظري يقابل للقياس , اإلجرائي ىو فكرة عامة

إنو تعريف  (2009)وخصائص األخرى قال ناظر  . (observable)بادلالحظة 
. يستخدم باستعمال البناء اآلخر

والتعريف اإلجرائي يف ىذا البحث ىو لتحديد وجود الفرق عن تفسَت 
ومن جهاة . ادلعاين األساسي الذي ديكنو أن جيعل الفرق يف فهم عنوان الرسالة
وذبنيب , اىل نسخة منقحة أن التعريف اإلجرائي مباين لتسهيل فهمو عقال
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والتعريف . بُت عنوان الرسلة وتفصيلها  (dichotomy)وجود انقسام إىل قسمُت 
.  اإلجرائي تصميم وىو مواجو و مناسب بادلشكالت ادلتعلقة هبذا البحث

: وأما التعريف اإلجرائي يف ىذا البحث من كل متغَتات فهو على النحو التايل

يتصور بادلعاجلة يف  (س)استخدام طريقة القواعد وىو متغَت مستقل  .1
وأما الطريقة فهي .جعل التالميذ رغبة و دافعة لتكلم اللغة العربية

وأما القواعد فن العلم الذي يعرف بو القواعد , يتقرب بو إليو تعاىلما
و تعليم اللغات األجنبية اليت يهتم فيها , احملددة يف استعمال اللغات

 .و التمرينات, و ادلفردات, تعليم القواعد
وىو مستخدم  (ص)القدرة يف استيعاب ادلفردة العربية ىي ادلتغَت التابع  .2

وإن كان طريقة التعليم أن يستوعب قدرة التالميذ يف . طريقة القواعد
فَتجي بعد استخدامها إجعال التالميذ أن , استيعاب القواعد العربية

. يعتقدوا القواعد العربية غَت صعوبة
 

أدوات البحث . ه

وأما األدوات اليت تستعملها الباحثة يف مجع البيامات فهي لتسهيل 
, و النظامية, و الثقة, و ىي للحصول على البيانان الصحيحة, عملية البحث

و أدوات البحث اليت . (136: 2002, أريكونطو)حىت التسهيل ىف ذبهيزىا 
 :ستستخدمها الباحثة فهي على النحو التايل
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 ادلقابلة، ويتم ىذا النشاط من قبل الدراسة لبعض الطالب وادلعلمُت من  .1
وقد أجريت ىذه ادلقابلة للحصول على ادلعلومات  .اللغة العربية ادلعنية

ادلطلوبة يف ىذه الدراسة، فضال عن قدرة الطالب على العثور ىف 
 .ويرد يف دليل مقابلة يف التذييل .موصالت مع تطبيق طريقة التعل

وىو خطوات التعليم أن ذبعلو الباحثة أساسا يف , التصميم الدراسي .2
 .عملية التعليم

وىو دلعرفة وجود النجاح و عدمو من استخدام طريقة القواعد  , االختبار .3
واألول , وىو مستخدم مرتُت. يف ترقية قدرة التالميذ على القواعد العربية

و الثاين بعد استخدام عملية , (االختبار القبلي)قبل تنفيذ عملية التعليم 
إن نوع االختبار يف ىذا البحث ىو اختبار . (االختبار البعدي)التعليم 

, (بـ), (أ)وىي .  مخسة خيارات (multiple choice)االختيار من متعدد
وإذا كان السؤال ذباب صحيحا . سؤال10وعددىا  (ه), (د), (جـ)

(. 0)وإن كان السؤل ذباب خطأ فحسابو صفر . (1)فحسابو واحد 
: والشكل يف تصنيف األسئلة وحساهبا وىي على النحو التايل

 3.2اجلدول 

تصنيف األسئلة وحساهبا 

احلساب أجوبة التالميذ األسئلة 
خيارات األسئلة  عدد األسئلة 

, (جـ), (بـ), (أ)
. (ه)، (د)

 1صحيح 

 0خطأ 
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:  و اخلطوات يف تصنيف أدوات البحث وىي على النحو التايل

تصنيفها يأسس إىل شكل األسئلة الذي يتم , تصنيف األسئلة ( أ
تأليفها 

 . استخدام األسئلة وىو دلعرفة نوعيتها ( ب
 

عملية تنمية األداة البحث  . و

الصالحية . 1

بناء . والباحثة تستخدم ربليال كميا لقياس االختبار الصالحي و ادلوثوقي
على التحليل الكمي لقياس االختبار الصالحي أن الباحثة أن تنفذىا باستعمال 

 (corelation product moment) يف رموز (Internal Validity)الصدق احملتوى 
إن االختبار الصالحي . (159: 2996, أريكونطو) يف Pearsonكما قال 

 : وىو فيما يلي(corelation product moment)باستعمال رموز 

)}()}{({

))((

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy






 
( 159: 2010, أريكنطو)

 :التفصيل 

rxy =  االرتباط ادلتعالق  
X=    قيمة كل السؤال من ادلستجيب 
Y =   قيمة رلموعة مجيع األسئلة من كل ادلستجيب
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ΣY   =قيمة كل األسلة من مجيع ادلستجيبُت 
ΣY  = قيمة رلموعة األسلة من مجيع ادلستجيبُت 

N =  رلموعة ادلستجيب  

: وىو , (تـ)وبعد أن يكون االختبار الصالحي يستمر إىل جدول االختبار 

t = 21

2

r

n
r





 
( 181: 2010, سوغيونو)

: التفصيل 

=  t قيم(تـ) االختبار 
=  rاإلرتباط ادلتعالق  

n =  رلموعة ادلستجيب 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙وإن كان   ≤ 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔وإذا كان , فاألسئلة صالحية   

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  و (α = 0,05) %95وىو بدراجة الثقة , فاألسئلة غَت صالحية   
(dk) = n-2. 

لتسهيل , ومها ربليل عنصر و سؤال, إن اختبار الصدق احملتوى طريقتان
وأما الباحثة تستخدم التحليل العنصري ىو يأسس على رأي الناس أن . القياس

 .أداوات البحث لو كان العنصر منها حالحيا فاألداوات صالحية
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 االختبار الموثوقي .2

إن ادلوثوقي مستعمل لقياس اآلداوة ديكن أن تقس ثقتا عن قدرة 
إضافة إىل ذلك . ىي قياس يدل على التناسب من أداوة البحث, الشخص

إن تعيُت االختبار ادلوثوقي  إذا كان السؤال  (188: 2010)أريكونطو قال 
. ادلستخدم إىل موضوع البحث متساويا

وأما    K-Rإن االختبار ادلوثوقي يف ىذا البحث مستخدم برموز 
 :خطواتو فهي على النحو التايل

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
  

𝑉𝑡 −   𝑝𝑞

𝑉𝑡
  

: التفصيل 

𝑟11     = األداوات ادلوثوقية
k     = اجملموع من األسئلة  

𝑉𝑡   اجملموع من االختالف =    
P    =  عدد األفراد يف استجاب الصحيحي  

  (عدد األفراد ذلا قيم على واحد)                

P     =  عدد األفراد يف استجاب ذلا قيم على واحد  ن      

      
       عدد األفراد يف استجاب ذلا قيم على وصفر 

 q=1− p 
=          q 
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:  ىو باستعمال رموزكاأليت (Vt)وأما اجملموع االحنراف 
2

2
( )

t

Y
Y

NV
N






 

( 231: 2010, أريكنطو)

: التفصيل 

        𝑌 =رلموع قيم 
      N      = عدد مستجيب

مستوى   وىو باستخدام,    (N-2) بـ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 و   𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔مقارنة  قيمة 
: وأما ادلعايَت يف ازباذ القرار ىي كما يلي  % 95الداللة  
  إذا كانت قيمة𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  أكرب من   𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  . فاألداوات موثوقية  
  إذا كانت قيمة𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 أقل من   𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  .فاألداوات غَت موثوقية 

إن مستوى الداللة من  (118: 1995)يف نورغيينط  Tuckman  وقال
 . االختبار يأسس على أنو ديكن أن يقايس ما مدوما و ثقة يف كل وقت

 تحليل درجة الصعوبة .3

. أو سهل, أو متوسط, إن ربليل درجة الصعوبة دلعرفة ىل السؤال صعب
بناء على . وىو بطريقة ربليل االقًتاح الذي قد أجاب صحيحا من كل األسئلة

 :أن الباحثة تستعملة الرموز اآلتية , ذلك
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P = 
Js

B

 
( 208: 2010, أريكنطو)   

: التفصيل 

 P   = درجة صعوبة

 B   =رلموعة مستجيب يف اجيابة صحيحية 

   Js   =  رلموعة مستجيب

. دلتوسطاوأما التفسَت من دراجة صعوبة األسئلة فهو يقارن بــالقيم 

: وىو باإلجراء فيما يلي 

 3.3اجلدول 

درجة الصعوبة 

 التقويم
النسبة عن صعوبة 

 األسئلة
0,30 – 0,00 صعب  
0,70 –  0,31 متوسط  
1,00 – 0,71 سهل  

 (210:  2010,  أريكونطو )       
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مستوى الفارقة  .4

أنو ليفارق بُت التالميذ ادلنحفض و , مستوى الفارقةبناء على ربليل 
: عالقة إىل ذلك أن الباحثة تستعمل الرموز اآليت , العاىل

D =  
B

B

A

A

J

B

J

B
  = PA - PB 

( 210:  2010,  أريكونطو )

: التفصيل 

BA   =   ادلستحيب يف اجملموعة العاىل يف استيجاب صحيحي عدد 

BB   =   ادلستحيب يف اجملموعة ادلنحفض يف استيجاب صحيحي عدد 

JA  =     ادلستحيب يف اجملموعة العالية عدد 

JB   =     ادلستحيب يف اجملموعة ادلنحفضة عدد 

PA =    ادلستحيب يف اجملموعة العالية يف استيجاب صحيحينسبة 

PB  =     ادلستحيب يف اجملموعة ادلنحفضة يف استيجاب صحيحينسبة 
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: وأما التفسَت من درجة صعوبة األسئلة فهو يأسس باجلدول اآليت

 3.4اجلدول 

مستوى الفارقة 

 النسبة عن األسئلة التفسيرعن األسئلة
سليب و مردود  D :   السليب

 D  > 0,20 (poor)قبيح 

  0,20   >   D (satisfactory) كايف 
>0,30 

 (good) زيد 
0,30   >   D  
>0,40 

 0,40   >   D (excellent) زيد جدأ 
 .(218:  2010,  أريكونطو )

 

 تقنيات جمع البيانات  . ز

وناحية , تستخدم يف ادلالحق, بناء على زلتويات البيانات يف ىذا البحث
. أخري أن مجيع البيانات بشكل عام ىي مأخوذة خبمسة خطوات يف مجع البيانات

, وتثليثة, وتذكَتة, و استكشافة, عالقة إىل خطوات يف مجع البيانات وىي توجيهة
 :والتفصيل منها كاآلتية, و حسابة
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  Orientasion مرحلة التوجيه .1

: إن التنفيذ يف ىذه ادلرحلة وىي فيما يلي

وىي أن تبدأ من كلة الندوة العلمية لتفتيش موضوع البحث  ( أ
 .ادلناسب بقسم اللغة العربية الًتبوية

,  وىي أن تبحث يف موقع البحث ادلناسب حبال ادلشكالت ( ب
 . بغاروت2وىي يف ادلدرسة العالية 

وىو أن تصنف تصميم .  وبعد أن يكون تنفيذ الدراسة القبلية ( ج
البحث حلصول على القبول من مركز الرسالة يف قسم اللغة العربية 

 .الًتبوية
 :وخطواتو كاأليت ,  استئذان إلقامة البحث ( د

 استسماح لرئيس يف قسم اللغة العربية  (1
. استسماح لرئيس ادلدرسة إلقامة البحث (2

 مرحلة  االستكشافة .2

: إن التنفيذ يف ىذه ادلرحلة وىي فيما يلي

 .تصنيف القائم العام حلصول البيانات ( أ
  اختيار صدر البيانات ادلناسبة دبوضوع البحث ( ب
 .تفحيص البيانات ادلناسبة حبال ادلشكالت يف ىذا البحث ( ج
 .تعيُت البينات احملتاجة إىل ادلشكالت اليت تبحث عنها ( د
 :توثيق البيانات احملصولة عليها بالشكل اآليت  ( ه
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ىي نص مكتويب  وتصنف عندما كانت الباحثة يف , النسخة (1
. موقع البحث

ىي نصوص مكتوبة  و مصنوعة من ربصيل , النسخة التقريبية (2
و , وىي عن اخلبَت, ادلالحظة و التوثيقية النسحة اليومية

 .احلسي من الباحثة
 مرحلة التذكيرة .3

وىي تذكَت البايانات الصحيحية و ادلقارنة بُت البانات و صدرىا 
وأما مرحلة التذكَتة نقدية على البياتات اخلامة . وتفحيص عن صحيحيتها
و بعد أن يكون التصنيف من ربصيل ادلالحظة و . ادلأخوذة من موقع البحث

وأما اخلطوات منها . و التفسَت على البيانات ادلكتوبة, الوصف, ربليل ادلوثيق 
: فهي ما يلي

ولو , طلب الرأي على الرائية عن تصحيح البيانات الصنوفات ( أ
 .احتاج على البيانات اجلديدة

وما ىو الذي غَت , والتكميل فيما ىو زلتاج إليو,  التقومي ( ب
 .ادلناسب دبوضوع البحث

أهنا ,   و بعد أن يكون تصنيف ادلوثيقية ادلؤسسة على صدر البيانات
ولكي يقرأ , مستخدمة إىل من قد مت تنفيذ البحث ادلناسب هبذا البحث

مث استنتاج صدر البيانات إىل النسخ احملتاج إىل . التحصيل من ىذا البحث معا
 .تتميم البيانات و و تصنيفها
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 مرحلة الحسابة .4
وتأكيدىا باستعمال مصادر . وىي عملية دلعرفة البيانات من كل جهات

إن ىذه ادلرحلة عملية  (185: 1989)وقال موليونج . معلومات و تقنيات
وأما . لتفحيص البيانات ادلأخوذة  دبقارهنا دبا احملتاجة لتحليلها  أو ادلباينة منها

: اخلطوات منها فهي ما يلي
أن يطلب إىل رأي التالميذ ادلتعلقة بادلعلومة اليت يستخدمها  ( أ

 ادلدرس عن عملية التعليم يف ادلدرسة
.  مقارنة بُت البيانات األوىل و البيانات الثانية ( ب

مرحلة التفصيلية   .5

عالقة على ذلك و . وإن كان البيانات حجة فالبيانات صحيحة أو ثقة
بعد أن يكون تنفيذ ادلرحلة السابقة وىو حيتاج إىل إقامة ادلرحلة التفصيلية  

الستنتاج عن صحيح البيانات اليت ستستخدمها الباحة يف تصنيف ىذا 
حىت تسهل , ينتغى على البيانات ادلستخدمة أن تستعمل ادلراجع, البحث

 .لتحليلها

 

 تحليل البيانات  . ح
و ينبغي , بناء على البيانات و ىي من ربصيل البحث وليس لو معٌت

على ذبهيزىا لكي تدل البيانات على ادلعٌت وربصل على الرأي و التفسَت عن 
و بعد أن يكون ذبهيز البيانات وتفسَتىا . حال ادلشكالت يف ىذا البحث 
. ويستمر إىل ربليل فروض البحث

 



 

Dian Herdiyani, 2012 
Efektivitas Metode Gramatika Dalam Meningkatkan Kemampuan Qawaid Siswa 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

 الخطوات في تحليل البيانات .1

وأما ربليل البيانات أو ربليل ادلعلومات يف ىذا البحث فهي مستخدمة 
عالقة على ذبهيز البيانات أو ربيليلها ىي . ولكنها بصفة عامة, بأنواع الطريقة

  sirkuler  ورأية  naturalistik kualitatifعملية البحث وىي طبيعية نوعية 
 .ب بصفة استمرارية

إن ربليل البيانات و تفسَتىا يف بعض أحيان مستخدم يف موقع 
وينبغي علي ربليل البيانات و تفسَتىا أن يستخذم يف خارج موقع , البحث
ربليل البيانات و تفسَتىا عن بيانات  (107: 1996)قال مفيذ . البحث

و .   أن ينفذ معا وىو عندما كانت الباحثة يف موقع البحث طبيعية نوعية 
 .ربليل البيانات عملية يف تفسَتىا

, عالقة إىل البيانات اليت تفسرىا الباحثة ربللها مباشرا يف موقع البحث
. وىي من ربصيل ادلقابلة و التسجيل وما غَت ذلك, وتدوينها بغَت إلكًتوين

و التبسيط عن , و التغيَت, وبعدىا ربليلها أن الباحثة أن تنفذ عملية التنويع
وىي ذلا صفة التظهَتي و التجريدي الذي يدل .  البيانات اجملموعية  مباشرا

وتفسَتىا انتطقائيا يف موقع , على ادلعاين ادلعينة مث يستمر إىل ربليل البيانات
. البحث

و ذلك أن عملية ربليل البيانات و تفسَتىا وىي اختيار على مجيع 
و ناحية أخري . كيفية متنوعةو وىي رلموع البيانات اخلامية, ادلعلومات  بآلة 

و , ولكنها ربتاج إىل عملية التخيَت, أن مجيع البيانات مل يأخذ لتقرير البحث
. التخفيض أو التحليل ادلناسب بأغراض البحث
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بناء على ذلك أن ربليل البيانات و تفسَتىا عملية يف ربويل بيانات 
. حىت تدل على ادلعٌت الواضح, اخلام

   تقنية في تحليل البيانات .2

وبعد أن تكون البيانات جبموعة مث تستمر إىل ذبهيز البنانات وىو 
ألن البيانات اليت تأخذ . وربوير أنو أسس على منهج البحث, وتطبيق, تقدمي

بناء حلصول على بيانات البحث الذي . ىي بيانات خامة وليس ذلا معٌت معُت
, ألهنا بيانات كمية.   ينبغي أن يكون ذبهيزىا, لو معٌت معُت عن ادلشكلة

. وذبهيزىا باإلحصاء

 (gainو , و االحتبار البعدي,االختبار القبلي)االختبارات  ( أ
فهو ديكننا أن نعرفو إىل قيم فرقية بُت االختبار القبلي و  gainوأما منؤ 
ىل ىناك وجود ,   دلعرفة فروض البحثgainوهتدف ربليل , البعدي

وىو . فعالية وعدمها من استخدام طريقة القواعد يف تعليم القواعد العربية
 :باستعمال رموز 

االختبارالقبلي − = قيم   االختبارالبعدي  Indeks Gain  g      
 

 . gainمث يستمر إىل ربليل ,  االختبار القبلي و البعدي-وبعد أن يتم 
 :وىو ثالبة فئات
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 3.5اجلدول 
 gainفئات ربليل 

 0,3    ≤  منحفض  gainربليل 
 0,7 -    0,3 متوسطة  gainربليل 
 0,7  ≥عال  gainربليل 

 االختبار الطبيعي ( أ
إضافة إىل االختبار ,  تستخدم دلعرفة ىل البيانات كان ذلا توزيع طبيعي

 وأما ذبهيز  ,chi kuadratالطبيعي أن ذبهيز البيانات باستعمال 
 :البيانات فهو فيما يلي

  :(r)تعيُت مدى  (1
 r =   القيم - القيم األعلى

 األسفل
 (47: 1992, نانا سوجانا)

  :(k) (الدراجات)فئات  (2

 

( 47: 1992, نانا سوجانا)
  :(p)طول الفئة  (3

k

r
p 

 استخدام اجلدول التوزيعي التكراري (4
 ادلتوسط (5

k  = 1  +3,3 log ن 
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S

XK
Z














ni

i

i

i

ni

i

i

F

XF

XM

1

1

 
( 67: 1992, نانا سوجانا) 
: التفصيل 
M  =ادلتوسط 
Fi  =  التوزيع ادلناسب باجملموعXi 
Xi   = طول الفئات

 (SD)االحنراف ادلعايري  (6
 

1

2






n

XXF
S

ii 
( 95: 1992, نانا سوجانا)

: التفصيل 
S =  االحنراف ادلعايري 
X  = ادلتوسط 
Fi =     التوزيع ادلناسب باجملموعXi 
 Xi  =طول الفئات 

N =  اجملموع من ادلسبجيب 

 : (Z)االحنراف ادلعَتي لعينة )  7

 
 
( 104: 2001, جاليم فوروانطو)
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: التفصيل 
Z   =االحنراف ادلعَتي لعينة 
K  =حدود الفئات 
X  =ادلتوسط 
S  =االحنراف ادلعَتي 

  :(Li)مدى الفئات  (8
 

 :التفصيل 
L1   =   قيم الفئات العالية 
L2   =   قيم الفئات األسفالية

 (ei)التوقع   (9

 

 chi-kuadrat (𝑥2)االختبار  (10
: التفصيل 

χ2  =  chi-kuadrat      

ei    =  التوقع
fi       =  التوزيع التكراري من ادلناسب بـxt 

 χ2مث مقارنة بُت , وبعد إقامة االختبار تـ  
hitung   وχ2 tabel وخطواتو  

: يف األتية 

Li = L1 – L2 

ei = 
ii

fL .  
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 (,α = 0,05 % )5مستوى الداللة  ( أ)
 n-3 = (dk) مستوى الثقة  ( ب)

 χ2إذا كانت قيمة  ( ج
hitung أكرب من χ2 tabelأو مساوى فالتوزيع    

 .طبيع

 تبار التجانساالخ  (ج

وأما االختبار التجانس فهو تنفيذ دلعرفة تباين العينة ادلأخوذة من رلتمع 
وأما ,  بناء إىل االختبار التجانس ىو باستعمال اإلحصائى , البحث

: خطواتو فهي على  النحو التايل

  استخدام جدول القيم من كل رلموعة (1
  يف كل زلموعة (Si2)االختبار التبايٍت  (2

 

𝑆𝑖
2 =  

 𝑋𝑖
2 −    𝑋𝑖 

𝑁 (𝑁 − 1)
 

 (94: 1992, نانا سوجانا)
 االحنراف من العينة3) 

𝑆2 = (  𝑛𝑖 −  1 𝑆𝑖
2   𝑛𝑖−1  ) 

(. 263: 1992, نانا سوجانا)
 Chi Kuadratاالختبار  (4

𝑥2 =  𝑙𝑛10 .  𝐵 −    𝑛𝑖 −  1 . log 𝑆2   
( 263: 1992, نانا سوجانا)    
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وإن  .  (dk-1) بـ Chi-kuadrat يف اجلدول  𝑥2أن يقارن القيم  (5 
TabelHitung كان القيم XX 22  بـ  ,فالبيانات متجانسة. 

 تحليل فروض البحث (د

وىو مستخدم دلعرفة النمؤ يف استيعاب ادلفردة العربية يف اجملموعة 
بناء على ذلك ديكننا أن نعرفو . التجربية والضابطة بعد إقامة عملية فرقية

وتنفيذ . بنظر إىل قيم الفرق بُت االختبار القبلي و البعدي يف اجملموعتان
 : وىو فيما يلي  (239: 2011, سودجانا)االختبار ت 

 االحنراف ادلعايري بادلركبة (1
 

     
2

11

21

2

2

2

1






nn

SnSn
S gabungan 

 االختبار ت (2

21

21

11

nn
S

xx
t

gab 




 
: التفصيل 

 
1

X  القيم ادلتوسط من اجملموعة التجريبية  =   

 
2

X  =   القيم ادلتوسط من اجملموعة الضابطة 

   S     = االحنراف ادلعياري 

   n1    = اجملموع ادلستجيب يف اجملموعة التجريبية 
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   n2    = اجملموع ادلستجيب يف اجملموعة الضابطة 

 dkاالختبار  (3
dk = n1+n2-2 

 تعيُت االختبار ت من اجلدول اإلحصائي (4
وىو , مث يقارن ب القيم ت يف اجلدول, و بعد أن يكون االختبار ت

: كاآليت 

. فالفرضية  الصفرية مردودة  قيم ت ادلأخوذة من جدول ت>إذا كان قيم ت  

فالفرضية  الصفرية  قيم ت ادلأخوذة من جدول ت<  إذا كان قيم ت  
 .ولةمقب

 

 


